
Oponentský posudok habilitačnej práce Mgr. Márie Stankovej, PhD. 

Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a... 

 

Názov habilitačnej práce Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a..., respektíve 

jej časové vymedzenie a nedopovedanie (naznačené tromi bodkami) svedčí o jej 

popularizačnom aspekte, potvrdzovanom predovšetkým v autorkiných komentároch 

k vlastnému výskumu. Na druhej strane sa na 183 stranách textu nachádza 461 poznámok pod 

čiarou, dokumentujúcich tiež informatívnu nasýtenosť, exaktnosť či odbornosť monografie 

Mgr. Márie Stankovej, PhD. Osobne tak vnímam disproporciu medzi autorkiným 

„uvoľneným“, čiastočne esejistickým vyjadrovaním a množstvom odkazov na sekundárne 

zdroje, no tiež štatistík, tabuliek, grafov, sprievodných fotografií atď. Väčší zmysel vidím 

v otázkach, ktoré si Mgr. Mária Stanková, PhD. položila a v jej reflexiách témy habilitačnej 

práce než v enumerácii faktov. Inak povedané, oceňujem predovšetkým autorkino uvažovanie 

o problémoch; pozitívne hodnotím aj súhrnné poznámky, ktoré vyplynuli z výskumu literárnej 

kritiky v médiách a ktoré by zároveň potrebovali väčší priestor, než v práci dostali. 

 Archívny výskum témy je v prácach tohto typu legitímny a možno tiež vyzdvihnúť 

úsilie autorky zozbierať čo najviac materiálu, no občas som sa pri čítaní habilitácie cítila, 

akoby som „len“ sama listovala vo vybraných časopisoch. Mgr. Mária Stanková, PhD. si za 

„včera“ (minulosť) synekdochicky zvolila rok 1967 a za „dnes“ (prítomnosť) 2017. Takisto 

pozorne si vybrala  časopisy, v ktorých sledovala literárnokritické texty – v oboch rokoch sa 

opakovali Slovenské pohľady a Romboid, Mladú tvorbu však nahradila Knižná revue; 

k podobným zmenám došlo pri skúmaní denníkov (namiesto Práce z r. 1967 skúmala autorka 

z r. 2017 Denník N). Výber platforiem z minulosti je v publikácii odôvodnený takto: „Najmä 

pri mesačníkoch bolo potrebné vybrať také časové obdobie, v ktorom vychádzali všetky tri 

vybrané časopisy. Mladá tvorba bola zrušená v roku 1970 a Romboid  vychádzal od roku 

1966. Šesťdesiate roky sa v literatúre i žurnalistike vnímajú ako voľnejšie, kreatívnejšie 

obdobie. Ak chceme skúmať literárnokritický diskurz minulého obdobia, rok 1968 by mohol 

skresliť výsledky, rovnako ako i nasledujúce roky po augustových udalostiach.“ (s. 68). 

Problematickejšia sa javí selekcia časopisov z r. 2017, pretože Knižná revue je viac ako 

Mladá tvorba ústretová voči čitateľovi – do značnej miery totiž „slúži“ aj ako reklamný 

priestor pre viaceré vydavateľstvá a zdroj informácií pre kníhkupectvá. Hoci je logické, že 

habilitantka pokračovala vo výskume časopisu Romboid, tento práve v danom roku 



prechádzal výraznou zmenou i kvôli odchode predošlej redakcie do Fraktálu a nový 

šéfredaktor (Jaroslav Vlnka) nedokázal podľa môjho názoru udržať predošlú kvalitu časopisu, 

čo dokazujú aj uverejnené recenzie. V týchto súvislostiach možno poukázať na výber 

recenzovaných kníh v danom ročníku, ktoré nie vždy predstavujú reprezentatívnu vzorku, 

otázne je tiež recenzovanie textov autorov – členov redakcie, bežné však aj v iných 

časopisoch. V období po roku 1989, no predovšetkým po roku 2000, sa mení tiež postavenie 

Slovenských pohľadov v domácej kultúre, pretože tieto prestávajú byť vzorovou odbornou 

platformou, akou boli v prednovembrovom období. Je na škodu veci, že habilitantka 

nezohľadnila vo svojom výskume aj naznačené, akokoľvek mimoliterárne skutočnosti, t. j. 

fakt, ako sa spoločensko-politická stratifikácia (autorov/recenzentov) odzrkadlila v samotných 

časopisoch, a to i na literárnej kritike v nich. 

Je iste zaujímavé dozvedieť sa, kto publikoval v tom-ktorom časopise najviac recenzií 

a kto ich uverejňoval vo všetkých troch časopisoch (pars pro toto Viliam Marčok v r. 1967), 

ale produktívnejšie by bolo zistiť, čo z tejto informácie pre výskum témy (literárnej kritiky) 

vyplýva – napríklad či kvantita ovplyvnila aj ne/kvalitu autorových recenzií alebo ako 

koncipoval svoje kritiky Marčok oproti ostatným recenzentom a i. Zaujme nás tiež tvrdenie, 

že domácej produkcii venujú časopisy viac priestoru ako denníky, opäť sa však možno pýtať, 

prečo je to tak. V danom zmysle mi v monografii chýba dôkladnejšia analýza materiálu 

a následná, precízna syntéza; respektíve, parafrázujúc Alexandra Matušku, štatistika by aj 

tentoraz mala predchádzať interpretácii či byť ňou doplnená. Mgr. Mária Stanková, PhD. 

spravila, obrazne povedané, prvý, potrebný krok, ten druhý je ešte stále pred ňou.  

Zo štatistiky kníh, ktoré boli v slovenských médiách hodnotené v roku 1967, vyplýva 

dôležité zistenie: z dobových recenzií vychádzajú tvorcovia dejín slovenskej literatúry, ktorí 

„preberajú“ hodnotenia takých autorov, akým je napríklad Ján Johanides alebo Rudolf 

Sloboda. Ak sa literárna história veľakrát považuje, na rozdiel od literárnej kritiky, za 

exaktnú, objektívnu disciplínu, daný výskum potvrdzuje, že neraz preberá 

informácie/hodnotenia zo žánrov, ktoré sú považované za subjektívnejšie (recenzie). Je však 

otázne, do akej miery literárna história ako celok kooperuje s literárnokritickými 

konkretizáciami, na zovšeobecnenia by bol potrebný ďalší širší výskum. 

Na základe literárnokritického materiálu nadobudla habilitantka „dojem, že literárna 

kritika v roku 1967 bola homogénna – autori odkazovali na tvrdenia svojich kolegov, no 

nielen v pozitívnom duchu. I to boli dôvody, prečo vznikali rôzne polemiky. Treba povedať, 

že z formálneho hľadiska boli všetky uverejňované texty na relatívne vysokej jazykovej 



i štylistickej úrovni.“ (s. 92). Možno sa v tomto smere pýtať, prečo o dnešných recenziách 

platí skôr opak – kritici zväčša necitujú svojich kolegov a polemiky sú v súčasnosti veľmi 

vzácne. Je tiež otázne, či častá „negramotnosť“ aktuálnych recenzií súvisí s faktom, že dnes 

môže publikovať svoje texty prakticky každý, alebo aj so školským systémom, v ktorom 

literárnu vedu študuje tiež kdekto. V tomto smere netreba zabúdať ani na prácu redaktorov, 

ktorá bola v minulosti kvalitná, respektíve pripomenúť jej absenciu v mnohých platformách. 

Za ďalší problém habilitačnej práce považujem šírku tém, ktoré sa autorka podujala 

skúmať: okrem recenzistiky v denníkoch si všíma tiež „novinárske prejavy, ktoré sa venovali 

kultúrnym témam.“ (s. 93). Udalosti ako smrť či návšteva významnej osobnosti, informácie 

o cenách atď. však patria do kultúrnej publicistiky a so samotným predmetom výskumu 

(literárnej kritiky v slovenských médiách) nemajú veľa spoločné – naopak, ich elimináciou by 

autorka získala priestor pre už spomenutú potrebnú dôkladnejšiu interpretáciu a syntézu. 

Podobne by sa dalo uvažovať o kapitole Literárna kritika a čitatelia, ktorú Mgr. Mária 

Stanková, PhD. vypracovala predovšetkým na základe dotazníkového výskumu medzi 

dostatočným počtom (985 respondentami), i keď vybraných z jedného mesta (možno 

predpokladať, že odpovede študentov z iných univerzít by zmenili aj jednotlivé výsledky).  

Za najvydarenejšiu časť habilitačnej práce považujem úvodnú a záverečnú kapitolu.  

V prvej, Literárna kritika, sa autorka pokúsila definovať danú oblasť a musím skonštatovať, 

že sa jej to podarilo; v poslednej Literárna kritika a... zase načrtla doteraz málo prebádanú 

literárnokritickú situáciu na internete (booktuby, blogy, podcasty a i.), ktorá sa „líši od 

časopiseckej kritiky“ (s. 157) aj svojou „polooficiálnou komunikáciou“ (tamže). Habilitantka 

upozorňuje na jej riziká: „Na druhej strane však subjektívnosť prináša do takýchto textov 

emocionalitu a expresívnosť, ktoré sú exponované na úkor argumentovania a kritického 

myslenia. Skutočnosť, že tieto texty môže publikovať naozaj každý, ovplyvňuje aj jazykovú 

a formálnu úroveň literárnokritických aktivít.“ (s. 182). Emocionalitu a expresivitu možno 

pozorovať i v kritikách takých významných osobností, ako sú Alexander Matuška alebo Valér 

Mikula, práve kritické myslenie a argumentovanie na základe textov ich však odlišuje od 

tvorcov dnešných internetových literárnokritických útvarov, veľakrát negramotných. Ak však 

ide o hľadanie nových foriem, zodpovedajúcich potrebám dnešnej mladej generácie, potom 

nemožno rezignovať ani na odbornosť platforiem – dobrým príkladom je i v monografii 

spomínané Inferno na polici od Lenky Macsaliovej. 



Jazyková úroveň predloženej monografie je dobrá, s minimom interpunkčných chýb, 

z vecného hľadiska až na výnimky presná (napríklad Platforma pre literatúru a  výskum 

/plav.sk/ neorganizuje Literárny kvocient – organizátorom je literárnyklub.sk). 

Otázky do habilitačnej diskusie: 

1. V roku 1967 vyšlo v časopise Romboid 7 recenzií, v Slovenských pohľadoch 81. Ako 

si vysvetľujete, napriek naznačeným kvantitatívnym rozdielom (v číslach a počte 

strán), až takúto veľkú disproporciu? 

2. S čím podľa Vás súvisí fakt, že iba málo autorov publikovalo v rôznych časopisoch či 

denníkoch? 

3. Syntetizujte, čo vyplýva z Vašej analýzy literárnej kritiky „včera a dnes“. 

 

Habilitačnú prácu Mgr. Márie Stankovej, PhD. odporúčam na obhajobu a po úspešnom 

priebehu habilitačného konania jej odporúčam udeliť vedecko-pedagogický titul docent 

v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá. 

 

V Prešove 30. 3. 2022                                                          prof. PhDr. Marta Součková, PhD. 

 


